
 

 

هـ3311/3313نتائج تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية لعام   
 للمراكز العشرة األولى إجمالي النقاط الفئة )أ( من الجمعيات العلمية  

 9922 )أفضل مجعية صحية( اجلمعية السعودية لطب األسنان املركز األول
 2299 ودية لطب وجراحة الصدراجلمعية السع املركز الثاين                                    

 2221 مجعية القلب السعودية املركز الثالث                                             

 2099 )أفضل مجعية إنسانية( اجلمعية اجلغرافية السعودية 1

 2151 )أفضل مجعية علمية( اجلمعية السعودية لعلوم احلياة 5

 2121 اجلمعية السعودية لطب العيون 0

 2911 مجعية الصيدلة السعودية 2

 2229 اجلمعية السعودية للعلوم الزراعية 8

 2981 اجلمعية السعودية للجهاز اهلضمي 2

 2918 اجلمعية السعودية ألمراض وجراحة اجللد 29
  الفئة )ب( من الجمعيات العلمية

 اجلمعية السعودية لعلوم األرض 33
 يادة  األعمالاجلمعية السعودية لشبكة ر  31
 اجلمعية السعودية لألنف واألذن واحلنجرة 31
 اجلمعية الكيميائية السعودية 33
 اجلمعية السعودية ألمراض وزراعة الكلى 31
 اجلمعية السعودية للدراسات األثرية 31
 اجلمعية السعودية لطب األطفال 31
 اجلمعية السعودية للعلوم الرياضية 31
 ية للعالج الطبيعياجلمعية السعود 31
 اجلمعية السعودية جلراحة املخ واألعصاب 12

 الفئة )ج( من الجمعيات العلمية
 اجلمعية السعودية ألمراض الدم واألورام يف األطفال 13
 مجعية االقتصاد السعودية 11
 مجعية احلاسبات السعودية 11
 اجلمعية السعودية للهندسة الكيميائية 13
 اجلمعية السعودية لعلوم العمران 11
 اجلمعية السعودية للمحاسبة 11
 اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية 11



 

 اجلمعية السعودية لإلعالم و االتصال 11
 اجلمعية السعودية هلشاشة العظام 11
 اجلمعية السعودية ألمراض السمع والتخاطب 12

 الفئة )د( من الجمعيات العلمية
 مجعية املكتبات واملعلومات 13
 اجلمعية السعودية للعلوم السياسية 11
 اجلمعية السعودية لعلوم العقار 11
 اجلمعية التارخيية السعودية 13
 اجلمعية السعودية هلندسة االتصاالت 11
 اجلمعية السعودية للدراسات السكانية 11
 اجلمعية السعودية لعلوم الغذاء والتغذية 11
 جلمعية السعودية جلراحة العظاما 11
 اجلمعية السعودية لكليات اجملتمع 11
 مجعية األنظمة السعودية 32
 اجلمعية السعودية للرتبية اخلاصة 33
 اجلمعية السعودية للتنمية املهنية يف التعليم 31

 الفئة )هـ( تمثل الجمعيات التي لم ترفع نماذج تقييم كفاءة أداء الجمعيات العلمية
 اجلمعية السعودية لإلدارة 31
 اجلمعية السعودية للمناعة واحلساسية 33
 اجلمعية السعودية للجراحة باملناظري واجلراحة قليلة التداخل 31
 اجلمعية السعودية لطب التخدير 31
 اجلمعية السعودية لعلوم املختربات اإلكلينيكية 31
 اجلمعية السعودية للدراسات االجتماعية 31
 اجلمعية السعودية للهجات والرتاث 31

 الفئة )و( تمثل الجمعيات التي ال تزال تحت اإلنشاء
 اجلمعية السعودية لدراسات اإلبل 12

 

 


